Vijf Radiologen in vast dienstverband
Antoni van Leeuwenhoek

Jouw functie
Het Antoni Van Leeuwenhoek is een kennis- en behandelcentrum voor kankerzorg. Innovatie
in zorg, onderzoek, en onderwijs worden in dit Comprehensive Cancer Center (CCC)
vergaand op elkaar betrokken. De afdeling Radiologie van het AVL verzorgt samen met de
afdeling Nucleaire Geneeskunde het beeldvormend en interventie onderzoek in de
oncologische zorg.
Alle stafradiologen hebben een specifieke deskundigheid in een deelgebied en participeren
in multidisciplinaire tumorwerkgroepen. De zorg in ons instituut wordt gekenmerkt door een
sterk multidisciplinaire aanpak, waarbij de radiologen een team vormen met o.a. chirurgen,
medisch oncologen, gastro-enterologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen,
pathologen en verpleegkundig specialisten.
Wetenschappelijk ligt de nadruk op onderzoek in moderne beeldvormende technieken (MRI
en PET), beeldgestuurde interventies en Artificial Intelligence. Er is een groot aantal
projecten in uitvoering en in nauwe samenwerking met het Memorial Sloan Kettering Cancer
Center, de Harvard Medical School en het Dana Farber Cancer Institute. Het AVL neemt deel
aan het consortium van 7 Europese Comprehensive Cancer Centers (Cancer Core Europe).
De afdeling radiologie is dan ook actief in het imaging platform van dit Europees consortium.
In verband met de zeer snelle groei van de afdeling zoeken wij een vijftal radiologen, in vast
dienstverband, met een specifiek aandachtsgebied o.a. in de:




Body imaging
Neuro/hoofd-hals radiologie
Mamma radiologie.

Jouw profiel
We zijn een jong, gedreven en ambitieus team. We zoeken radiologen die mee willen
bouwen aan de afdeling zowel op het gebied van zorg als wetenschappelijk onderzoek, en
daarbij kwaliteit en collegialiteit zeer hoog in het vaandel hebben.
Als collega bent u een positief ingestelde teamplayer die gaat voor het groepsresultaat. Als
professional bent u een harde werker; betrokken en stressbestendig. U heeft interesse in de
oncologie en wilt werken in een inspirerende omgeving waar hoogwaardige
multidisciplinaire zorg, vernieuwing en onderzoek centraal staan.
Herkent u zichzelf in bovenstaande beschrijving; dan nodigen we u graag uit te solliciteren.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staan
ook uw ontwikkeling en groei centraal. Vanzelfsprekend steunen wij initiatieven die uw
ontwikkeling en die van onze afdeling ondersteunen. De basis voor de arbeidsvoorwaarden
is conform de AMS-regeling op basis van een 36 of 45-urige werkweek in vast dienstverband.
Voor verdere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Regina
Beets-Tan, Hoofd Afdeling Radiologie, of met Dr. Max Lahaye, Radioloog, via +31 20 512
1728. Of kijk op www.werkenbijavl.nl. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier:
https://www.werkenbijavl.nl/vacatures/vijf-radiologen-in-vast-dienstverband/

We ontvangen uw reactie graag voor 31 augustus 2019.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij
Prof. Dr. Regina Beets-Tan - T +31 20 512 1728
Website adres
https://www.werkenbijavl.nl/

